
 Stemming  Stem  Toelichting 

AGENDA  Ja/Nee 

1.  Opening en mededelingen 

2.  Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 (ter bespreking) 

3.  Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2021  

a. Algemeen verslag (ter bespreking)

b. Bezoldigingsverslag 2021 Raad van Bestuur (voor advies stemming) ja voor

Er stond een controversieel punt in het remuneratiebeleid namelijk dat de 

CEO en CFO een retentie bonus zouden krijgen voor hun herbenoeming als 

CEO en CFO. Dit is niet gebruikelijk en echt een rode vlag voor 

stemadviesbureaus. Dit is door Accell uit het beleid gehaald. Het voorgestelde 

beloningsbeleid is daarmee een gedegen beleid geworden en daarom hebben 

wij geen reden om tegen te stemmen.

c. Bezoldigingsverslag 2021 Raad van Commissarissen (voor advies stemming) ja voor

4.  Vaststelling van de jaarrekening 2021 (ter beslissing) ja voor

5.  Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking) 

6.  Verlening van decharge 

a.  Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het in boekjaar 2021 gevoerde bestuur (ter beslissing) ja voor

 Wij zijn van mening dat de RvB Accell goed heeft aangestuurd in 2021 en 

ook hun rol op een professionele manier hebben ingevuld ten tijde van de 

discussies omtrent het publiek bod en hebben daarom voor discharge 

gestemd. 

b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het in boekjaar 2021 gehouden toezicht (ter beslissing) ja voor
 Wij zijn van mening dat de RvC gedegen toezicht heeft gehouden en ook hun 

rol op een professionele manier hebben ingevuld ten tijde van de discussies 

omtrent het publiek bod en hebben daarom voor discharge gestemd. 

7. Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening over boekjaar 2023 ja voor

8.  Samenstelling Raad van Commissarissen 

a.  Herbenoeming van mevrouw D. Jansen Heijtmajer tot lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) ja voor

b.  Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot lid van de Raad van Commissarissen (ter beslissing) ja voor

c.  Mededeling over vacatures die na de volgende algemene vergadering ontstaan (ter informatie) 

9.  Samenstelling van de Raad van Bestuur (ter kennisgeving) 

a.  Herbenoeming van de heer A.H. Anbeek tot lid van de Raad van Bestuur 

b.   Herbenoeming van de heer R.S. Baldew tot lid van de Raad van Bestuur 

10.  Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen Accel Group N.V. (ter beslissing) ja voor

11.
 Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (of 

bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen) (ter beslissing) 

a.
 Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone aandelen (of tot het verlenen  van rechten tot het nemen van 

gewone aandelen) (ter beslissing) 
ja voor

b.
 Het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht  bij uitgifte van gewone aandelen (of 

bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen)  (ter beslissing) 
ja voor

12.  Rondvraag 

13.  Sluiting 

De aangegeven stemwijze is gebaseerd op het stembeleid van Teslin.
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